
                                         ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАДАР ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА, ТРГ ВУКА КАРАЏИЋА ББ.

МБ 17029673

На основу члана 123. Закона о тржишту капитала ( “Сл. Гласник РС” бр.31/2011, 112/2015 и
108/2016) и члана 3. и 4. став 5 Правилника о начину престанка својства јавног друштва и
поступак  исплате  несагласних  акционара  у  случају  искључења  акција  са  регулисаног
тржишта, односно МТП ( “Сл. Гласник РС”, бр.10 од 10.02.2012., 50/12), као и члана 329.
Закона о привредним друштвима ( Сл. Гласник РС” бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон,
5/2015,  44/2018,  95/2018  и  91/2019)  Скупштина  акционара  ЈАДАР  АД  ЛОЗНИЦА  је
прописаном  3/4  већином  гласова  од  укупног  броја  акција  са  правом  гласа  на  редовној
седници скупштине акционара која је одржана дана 29.06.2020.године, донела следећу

ОДЛУКУ 

О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА

Члан 1.

Акционарско  друштво  ЈАДАР  АД  ЛОЗНИЦА,  МБ  17029673,  регистровано  је  у  Регистру
привредних субјеката Агенције за привредне регистре, као отворено акционарско друштво
( у даљем тексту: Друштво).

Даном ступања на снагу Закона о привредним друштима ( “Сл.  Гласник РС”  бр.36/2011,
99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) Друштво има статус јавног
акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности као
издавалац  акција  који  укупно  има  издатих  57.294  комада  обичних  акција,  појединачне
номиналне вредности  1.000,00 динара, CFI kod ESVUFR, ISIN број: RSJDARE64261.

Акције Друштва су обичне и гласе на име,  свака акција даје право гласа на један глас,
пренос власништва није ограничен. Акције Друштва су укључене на ванберзанско тржиште
одлуком Београдске берзе од 20.12.2002.године.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала ( “Сл. Гласник РС” бр.31/2011, 112/2015
и 108/2016) и Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско
тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд,  акције Друштва
се  налазе  на  регулисаном  тржишту  МТП-тржишни  сегмент  МТП,  Београдске  берзе  а.д.
Београд.

Члан  3.

Овом  одлуком  ЈАДАР  АД  ЛОЗНИЦА  повлачи  своје  акције  из  члана  2.  са  регулисаног
тржишта МТП-тржишни сегмент МТП, Београдсеке берзе а.д. Београд у складу са чланом
123. став 2. Закона о тржишту капитала ( у даљем тексту: Закон)
ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење
одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта с обзиром да:

1)  има  207  акционара,  који  имају  учешће  100% у  акцијском  капиталу  или  57.294  акције
Друштва;

2)  у  периоду  од  6  месеци  који  предходи  доношењу ове  одлуке  укупно  остварени  обим
промета акција Друштва, износи мање од 0,5 % укупно издатог броја акција;

3) у најмање 3 месеца из предходно поменутог периода, остварени месечни промет акција
Друштва је износио мање од 0.05% укупно издатог броја акција.



Члан 4.

Саставни  део  ове  Одлуке  је  неопозива  изјава  Друштва  којом  се  исто  обавезује  да  од
несагласних акционара на њихов захтев, откупи акције уз одговарјућу надоканаду, с тим што
ово право има акционар који је гласао против или се уздржао од гласања, као и акционар
који није учествовао у раду скупштине. 

Члан 5.

Овлашћује се Директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то  
неопходно за њено извршење. 

Члан 6.

Овлашћује  се  Директор  Друштва  да  изврши  упис  ове  одлуке  у  Регистар  привредних
субјеката, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржиште сегмента МТП
на које су акције укључене у трговање.

Члан 7.

Ова  одлука  ступа  на  снагу  давањем  писане  изјаве  од  стране  Председника  Одобра
директора Друштва да су све обавезе Друштва у вези са откупом акција од несагласних
акционара у целости извршене са чланом 475.  и 476.  Закона о привредним друштвима,
односно да није било несагласних акционара.

Члан 8.

Овлашћује се Директор друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове
одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција.

Овлашћује  се  директор  Друштва  да  након  добијања  решења  организатора  тржишта  о
искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта  MTP Belex – тржишни сегмент МТП, у
име и за рачун Друштва,  Комисији за хартије  од вредности поднесе захтев за  брисање
Друштва из Регистра јавних друштава у циљу  престанка својства јавног друштва у складу са
чланом 70.  став  1.  тачка 2)  Закона  о тржишту капитала (  “Сл.  Гласник  РС”  бр.  31/2011,
112/2015 и 108/2016).

Уз  захтев  за брисање из  Регистра  јавних друштава прилаже се решење организатора  о
искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта MTP Belex – тржиштни сегмент  МТП.

Члан 9.

О овој Одлуци обавештени су акционари и повериоци пре дана одржавања Скупштине, а
све у складу са Законом, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и
акта Друштва позивом за седницу редовне Скупштине Друштва. 

Председник скупштине

_______________________

(име и презиме)


